
Вонреден билтен бр.6
за справување со коронавирус пандемијата

активности на граѓанските организации 
Граѓанските организации, секо�а на сво� начин, придонесува кон справување со предизвиците од

коронавирусот. Добивме при�ави од 23 здружени�а за 40 активности кои ги спровеле во текот на минатата
недела. Меѓу нив има на�малку 14 акции за донирање и дистрибуирање соци�ални пакети, три извештаи,

анализи и инфографици, шест споделени едукативни содржини, четири организирани онла�н дискусии, пет
соопштени�а, апели и барања итн. 

Ние издвоивме:

конкурс
Интерактив - Битола подготви
видео водич за употреба на
апликацијата Zoom. На овој
начин тие ја олеснуваат ситуаци-
јата за сите деца, студенти и
вработени кои имаат потешкотии
да ги совладаат достапните
алатки за телеконференција. 
 

Zoom е платформа за видео
комуникации која доби широка
популарност во кризната
состојба заради најзината
едноставност, пректичност и
достапност за сите.

zoom водич
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https://civicamobilitas.mk/covid-19/

Здружението за развој на
ромската заедница Сумнал
продолжи да работи на обра-
зовната програма „Дополни-
телно учење и подучување“. 
 

Преку онлајн програма едука-
торите работат и се во посто-
јана комуникација со родите-
лите и децата за навремено
завршување на домашните
задачи, но и за изведба на
вежби за нивно подобрување.

https://cutt.ly/DyRXioghttps://cutt.ly/nyRLPHihttps://cutt.ly/EyRLK4L

Советот за етика во медиумите
на Македонија (СЕММ) објави
конкурс за најдобри новинар-
ски стории поврзани со извес-
тувањето за пандемијата на
КОВИД-19, предизвиците и
последиците од неа.
 

Пријавените содржини треба
да ги исполнуваат критериуми-
те за автентична и аналитична
новинарска работа од поширок
јавен интерес, која ги задово-
лува етичките стандарди во
новинарството.

онлајн
образование

https://civicamobilitas.mk/covid-19/
https://cutt.ly/DyRXiog
https://cutt.ly/EyRLK4L
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0800 002 03 - Национален call центар за информирање
 

02 324 8040 - Национален call центар за информации за економски и други мерки
 

151 31 - Трудова инспекци�а
 

191 - Пазарна инспекци�а
 

080025555 Санитарна инспекци�а
 

Преземете �а „Koronavirus MK“ апликацијата за сите последни информации и известувања
 

ПОЛИЦИСКИ ЧАС: Секо� ден од 19:00 до 05:00

 

корисни информации

Институтот за истражување и анализа на политики –
Ромалитико беше една од организациите кои реагираа
по однос на укинувањето на Законот за спречување и
заштита од дискриминација од страна на Уставниот суд.
 

„Покрај немањето на тело до кое што граѓаните и
здруженијата би можеле да се обратат во случај на
дискриминација, со оваа одлука тие се оставени и без
конкретен закон според којшто и самиот Уставен Суд до
пред неговото укинување одлучуваше“.

https://cutt.ly/XyY09Bi

 

Реакција по укинување на
закон 
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